
2014-03-18 05:43:
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Chciałabym
zaproponować
utworzenie ścieżki
rowerowej z
Mrzeżyna do
Trzebiatowa, a
także koniecznie
przywrócenie
festiwalu Reggae
nad Regą.
Najlepiej, gdyby
festiwal odbywał
się w Mrzeżynie,
byłaby to
wspaniała
promocja jedynej
nadmorskiej
miejscowości w
gminie. Ja, jak
również wielu
moich przyjaciół,
chcielibyśmy
czynnie włączyć
się w organizację
tego festiwalu. Alicja Krzewicka 25

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek

Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów 2014-2020 (Odpowiedzi)
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Sensowna i
przemyślana droga
rowerowa z
Trzebiatowa do
Mrzeżyna i
Rogowa-
połączenie z drogą
do Kołobrzegu z
jednej strony a z
drugiej droga
rowerowa w
kierunku
Niechorza przez
Cerkwicę. Moim
marzeniem byłoby
także wydzielenie
pasa dla rowerów
w kierunku Gryfic.
Drogą tą jeździ
sporo rowerzystów
dojeżdżających do
pracy, a ruch
drogowy na tej
trasie jest spory. Anna Kruczkowska 46

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek

Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów 2014-2020 (Odpowiedzi)
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1. Zadania
inwestycyjne do
2020 roku.
Budowa drogi i
scieżki rowerowej
trasa Roby-
Mrzeżyno. Ilona Chełminiak 25

2014-03-18 06:37:
12

1. Remont dróg i
chodników na
osiedlu
wojskowym w
Mrzeżynie.
2. Remont drogi
między
Mrzeżynem i
Rogowem i
"obwodnicy"
Mrzeżyna
3. Wznowienie
festiwalu "Reggae
nad Regą" w
Mrzeżynie Damian Waryszak 21

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek

Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów 2014-2020 (Odpowiedzi)
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W RAMACH
TURYSTYCZNEGO
UDOSTĘPNIENIA
I ROZSZERZENIA
ATRAKCYJNOŚCI
MIASTA , NA
PEWNO
ODNOWIENIE
LINI KOLEJOWEJ
NIE SPEŁNI
OCZEKIWAŃ I
JEST DOŚĆ
DROGĄ
INWESTYCJĄ ,
ALE
STWORZENIE
WARUNKÓW NA
MODNE
OSTATNIO
SZLAKI WODNE ,
WYKONANIE
ANALIZY
FINANSOWEJ NA
PŁASKODENNY
TRAMWAJ
WODNY PO
RZECE REDZE   Z
TRZEBIATOWA
DO MRZEŻYNA A
TAKŻE STAŁE
POŁĄCZENIE
AUTOBUSOWE
TRZEBIATOWA Z
POGORZELICĄ -
NIECHORZEM -
REWALEM-
POBIEROWEM.
OBWODNICA TO
JUŻ WAŻNE Z
POŁĄCZENIEM Z
TRASĄ NR 6 .
SZUKANIE DALEJ
PIENIĄŻKÓW NA
DALSZE
ODNOWIENIE
PIERZEI
BUDYNKÓW
ZABYTKOWYCH ,
WYKONANIE
NABRZEŻA NAD
REGĄ , MIEJSC I
ALEJEK
SPACEROWYCH .
ODNOWIENIE
PARKU - DO
ŚWIETNOŚCI
GAJU
KRÓLEWSKIEGO.
ODPOWIEDNIE
WYKORZYSTANIE
KOSZAR;
ADAPTACJA DLA
CELÓW
MIESZKALNYCH ,
OPIEKI
SPOŁECZNEJ ,
SCHRONISKA ŚW
ALBERTA ,

MIROSŁAW
WÓJCIAK 57

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek
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2014-03-18 16:24:
31

Odbudowa
Trzebiatowskiego
Klubu
sportowego!!
REGA!!

Marcin
Starczewski 23

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek
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Witam, moja
propozycja dotyczy
renowacji i odnowy
cmentarza
Poniemieckiego w
miejscowosci
Trzebusz. Dzieki
tej inwestycji
mozemy
propagowac
Trzebusz dla
turystow z niemiec
jako jedeno z
miejsc do
zwiedzania na
wybrzezu , moze
sluzyc rowniez
jako muzeum.
Pozdrawiam Dariusz Myslicki 35

2014-03-18 22:03:
35

Proponuję ścieżkę
rowerową z
Trzebiatowa do
Mrzeżyno jako
zadanie
inwestycyjne do
2020 roku a nawet
wcześniej!!! Halina Kania 50+

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek
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Witam serdecznie.
1. Park za
stadionem.
Czy nie można
wykorzystać tego
drzewostanu do
zrobienia
kompleksu "Park
linowy" w kilku
przestrzeniach i
kilku wymiarach -
oczywiście po
konsultacjach z
dendrologami
2. Torowisko
wąskotorówki.
Jak by wyglądała
ścieżka rowerowa
zamiast kolejki?
3. Nadbrzeża
Regi.
Tereny spacerowe,
wystawowe,
kawiarenki
sezonowe.

Leszek
Kurdybacha 57

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek
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55

Ścieżka rowerowa
na odcinku
Trzebiatów-
Mrzeżyno Łukasz 18

2014-03-19 21:19:
01

- oznakowanie
turystyczne pod
kątem turystyki
kwalifikowanej,
tematycznej,
ekologicznej i
historycznej -
promocja walorów
turystycznych
Gminy
- rozbudowa
ścieżek
rowerowych
- punkty informacji
turystycznej w
Mrzeżynie  i może
Rogowie? Anna Jabłońska 35
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Proponuję w
ramach rozwoju
społeczno-
kulturalnego
zwiększyć finanse
na rzecz
Trzebiatowskiego
Święta Kaszy, aby
wróciło 2 dniowe
superświęto.
Postarać się
wybudować
nowoczesną salę
widowiskową. Elżbieta 39

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek
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05

Ścieżka rowerowa
na trasie
Trzebiatów -
Mrzeżyno,
Trzebiatów -
Pogorzelica,
Trzebiatów
Cerkwica,
Trzebiatów -
Gołańcz
Pomorska.
Chodnik wraz ze
ścieżką rowerową
do osiedla
Jaromin. Jadwiga Domżał 55

2014-03-29 21:59:
56

1)ścieżka
rowerowa
Trzebiatów -
Mrzeżyno
2)odnowienie
parku miejskiego
3)Nowy plac
zabaw dla dzieci
przy ul pocztowej
23,bo ten obecny
to zgroza Irena Dorocińska 39

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek
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Witam serdecznie.
Propozycja -
wizytówka miasta -
na rondach
wkomponować
budynki
reprezentatywne
dla miasta, Pałac,
Ratusz, Kościoły,
(3) i nazwać ronda
zgodnie z
umieszczonym w
jego centrum
modelem zabytku -
Pałacowe,
Ratuszowe itp.
Zagospodarować
(sprzedać )
miejsca na
reklamy na
nasypach
pomiędzu rondami
Zagórska a
Kamieniecka.
Sprawa do
przedyskutowania
sposób
finansowania
również.

Leszek
Kurdybacha 57

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana
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2014-04-01 22:29:
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Chciałabym, aby z
Mrzeżyna zniknęły
szpetne budy i
stragany stojące
wzdłuż ulicy
Tysiąclecia.
Mogłoby powstać
w zamian za to
jedno miejsce
przeznaczone na
targowisko. Dzięki
temu główna ulica
Mrzeżyna
wyglądałaby
znacznie
atrakcyjniej. Alicja Krzewicka 25

2014-04-02 23:09:
00

Zmiana trasy
budowy trzeciego
odcinka obwodnicy
tak aby okalała
park a nie go
przecinała. Należy
zadbać o to co
jeszcze z niego
zostało.

Radosław
Rachański 52 lata

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek
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Witam wlasnie
tworzymy
stowarzyszenie
milosnikow kolei
waskotorowej,
szukamy osob
chetnych. Jarek ..Lach 27

2014-04-21 00:04:
43

Remont ulicy
Długiej na odcinku
od skrzyżowania z
ulicą Kasprowicza
do samego
Jaromina oraz
budowa chodnika
na tym odcinku ,
który poprawiłby
bezpieczeństwo
pieszych. Krzysztof Maciejuk 18

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek
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Trzebiatów
"nasycony"jest
zakładami pracy.
Nie ma już
oczekujących na
mieszkania.
Dlatego głównym
kierunkiem
rozwoju byłaby
budowa ścieżki
rowerowej!!! Irena Bezrozumna 62

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek
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Wyremontowanie
drogi, budowa
chodników oraz
ścieżki rowerowej
z ulicy Długiej do
Jaromina.
 
Remont drogi na
ulicy Słonecznej.
 
Odbudowa
wąskotorówki i
przywrócenie jej
do "życia".
 
Budowana na
niezagospodarowanych
gruntach lub
polach bloków
mieszkalnych.

Katarzyna
Maciejuk 19

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana
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Budowa zapory na
Redze w okolicy
Kładkowa,
stworzenie
zbiornika
wodnego, co
poprawi
bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe
i również będzie
dodatkowo
atrakcyjne
turystycznie. Joanna Olejnik 60plus
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Wyremontowanie /
budowa nowej linii
wąskotorowej z
Trzebiatowa do
Gryfic.
Podłączenie jej do
ciągu
komunikacyjnego
Gryfice do
Pogorzelicy.
Wystąpienie
oczywiście o
fundusze unijne
lub dotację na
Rewitalizację
zabytkowej linii
Nadmorskiej Kolei
Wąskotorowej.
Organizacja na
trasie przejazdu
improwizacji
napadów na
pociąg, na
życzenie
wycieczek i
przejazdów
zbiorowych w
sezonie
wakacyjnym.
Poza sezonem
służyć może w
godzinach
wieczornych jako
JEDYNY środek
komunikacji
zorganizowanej na
trasie Trzebiatów -
Gryfice - po
godzinie 18.00
 

Paweł Kowalski 45
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Wyremontowanie /
budowa nowej linii
wąskotorowej z
Trzebiatowa do
Gryfic.
Podłączenie jej do
ciągu
komunikacyjnego
Gryfice do
Pogorzelicy.
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oczywiście o
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lub dotację na
Rewitalizację
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wakacyjnym.
Poza sezonem
służyć może w
godzinach
wieczornych jako
JEDYNY środek
komunikacji
zorganizowanej na
trasie Trzebiatów -
Gryfice - po
godzinie 18.00
 Paweł Kowalski 45
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Aby lepiej oglądało
się wystawy
(zdrowiej)
proponuję wstawić
tężnie i ławeczki -
turyści i ludzie
starsi będą mogli
nie tylko
posiedzieć ale też
skorzystać z
inhalacji - nie
muszą być aż takie
jak w Ciechocinku
- były by atrakcją
nie tylko
turyustyczną.

Leszek
Kurdybacha 57
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Propozycje do
ujęcia w strategii
rozwoju gminy
 
I. Zadania
inwestycyjne do
2020 roku.
1. Rozbudowa i
modernizacja
komunalnej
oczyszczalni
ścieków.
2. Budowa II nitki
ciśnieniowego
kolektora
ściekowego
Rogowo-Mrzeżyno
- oczyszczalnia
ścieków.
3. Montaż i
zabudowanie
systemu
napowietrzajaco -
odsysającego na
kompostowni.
4. Skanalizowanie
wsi Trzebusz
Wyznaczenie
nowych terenów
wodonośnych dla
Mrzeżyna i
Rogowa.
 
II. Zadania
inwestycyjne po
2020 roku.
1. Wyznaczenie i
ochrona nowych i
potencjalnych
terenów
wodonośnych oraz
ujęć wody dla
Trzebiatowa w
związku z
planowanym
dokończeniem
budowy obwodnicy
2. Budowa
lokalnych
oczyszczalni
ścieków i
systemów
kanalizacyjnych w
Gołańczy Pom.
Osiedlu, Wlewie i
Sadlnie
3. Uzbrojenie w
infrastrukturę wod-
kan terenów na
tzw. Osiedlu
Kołobrzeskim
4. Dokończenie
kanalizacji
Mrzeżyna.
Uzbrojenie w
infrastrukturę wod-
kan terenów
wzdłuż ul. Bocznej
zgodnie z
opracowaną przez
gminę koncepcją
5. Uzbrojenie w
infrastrukturę wod-
kan terenów
wzdłuż drogi
powiatowej
Mrzeżyno -
Dźwirzyno
(Rogowo) i rozwój
tych terenów
zgodnie z mpzp
oraz opracowaną
przez gminę
koncepcją
6. Budowa
kanalizacji
deszczowej w
Trzebiatowie
"Stare Miasto"
7. Budowa
kanalizacji
deszczowej w
Mrzeżynie
8. Budowa
kanalizacji
deszczowej w
Rogowie
 
 
III. Projekty
społeczno-
kulturalne.
 
1. stworzenie w
gminie ośrodka
edukacji
ekologicznej (lub
stworzenie
warunków do jego
utworzenia) jako
atrakcji dla
turystów i
szkolenia
miejscowej
młodzieży szkolnej
oraz
przyjeżdżających
na tzw. zielonych
szkół;
 
 
Z poważaniem
 
Grzegorz Jelonek
Prezes Zarządu
ZWiK Trzebiatów
sp. z o.o.
 
 
 
 

Grzegorz Jelonek 48
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1. wydzielenie i
uzbrojenie terenów
(wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr
102 do
Kołobrzegu) pod
inwestycje
przemysłowe na
terenie gminy i
jako
przygotowanie
miejsca dla
utworzenia
specjalnej
podstrefy
ekonomicznej w
celu pozyskania
potencjalnych
inwestorów i
stworzenia miejsc
pracy
2. budowa
nowoczesnych i
funkcjonalnych
zejść i zjazdów na
plaże w Rogowie i
Mrzeżynie
3. budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż
tzw. obwodnicy
Mrzeżyna
(połączenie ścieżki
rowerowej do
Rogowa ze
ścieżką rowerową
do Pogorzelicy)
oraz do Robów;
4. budowa
promenady i molo
oraz tzw. zakładu
kąpielowego w
Mrzeżynie - na
wzór tych jakie
były i
funkcjonowały w
przedwojennym
Mrzeżynie.
5. stworzenie w
gminie ośrodka
edukacji
ekologicznej (lub
stworzenie
warunków do jego
utworzenia) jako
atrakcji dla
turystów i
szkolenia
miejscowej
młodzieży szkolnej
oraz
przyjeżdżającej na
tzw. zielone
szkoły;
6. letnie koncerty
orkiestr grających
muzykę popularna
rozrywkową nad
morzem - na plaży
(ewentualnie do
rozważenia
budowa letniego
amfiteatru w
Mrzeżynie lub
Rogowie poza
plażą)
7. wydzielenie w
Mrzeżynie lub
Rogowie strefy,
gdzie nie
obowiązuje cisza
nocna w sezonie
letnim i
ewentualne
rozważenie
ściągnięcie
inwestora który
wybuduje dużą
dyskotekę wraz z
miejscami
parkingowymi, w
miejscu, gdzie nie
będzie to uciążliwe
dla mieszkańców,
8. skoro na
funkcjonujące
lotnisko w
Rogowie nie ma
raczej realnych
szans należy
rozważyć podział,
uzbrojenie i
sprzedaż terenów
lotniska pod
zabudowę
turystyczno -
rekreacyjną i tym
samym
umożliwienie
szybkiego rozwoju
Rogowa ( w
Mrzeżynie zaczyna
być ciasno);
9. remont mostu w
Mrzeżynie
połączony w
wykonaniem przy
nim podwieszanej
kładki dla
pieszych;
10. Budowa
"pomnika "flądry",
"śledzia" lub
"dorsza"  jako
atrakcji
turystycznej.
 
Bardzo
przepraszam, że
się nie podpiszę,
ale z wielu
względów wolę
pozostać
anonimowy

Anonimowy
mieszkaniec gminy 48

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek

Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów 2014-2020 (Odpowiedzi)



2014-05-26 12:20:
54

1. wydzielenie i
uzbrojenie terenów
(wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr
102 do
Kołobrzegu) pod
inwestycje
przemysłowe na
terenie gminy i
jako
przygotowanie
miejsca dla
utworzenia
specjalnej
podstrefy
ekonomicznej w
celu pozyskania
potencjalnych
inwestorów i
stworzenia miejsc
pracy
2. budowa
nowoczesnych i
funkcjonalnych
zejść i zjazdów na
plaże w Rogowie i
Mrzeżynie
3. budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż
tzw. obwodnicy
Mrzeżyna
(połączenie ścieżki
rowerowej do
Rogowa ze
ścieżką rowerową
do Pogorzelicy)
oraz do Robów;
4. budowa
promenady i molo
oraz tzw. zakładu
kąpielowego w
Mrzeżynie - na
wzór tych jakie
były i
funkcjonowały w
przedwojennym
Mrzeżynie.
5. stworzenie w
gminie ośrodka
edukacji
ekologicznej (lub
stworzenie
warunków do jego
utworzenia) jako
atrakcji dla
turystów i
szkolenia
miejscowej
młodzieży szkolnej
oraz
przyjeżdżającej na
tzw. zielone
szkoły;
6. letnie koncerty
orkiestr grających
muzykę popularna
rozrywkową nad
morzem - na plaży
(ewentualnie do
rozważenia
budowa letniego
amfiteatru w
Mrzeżynie lub
Rogowie poza
plażą)
7. wydzielenie w
Mrzeżynie lub
Rogowie strefy,
gdzie nie
obowiązuje cisza
nocna w sezonie
letnim i
ewentualne
rozważenie
ściągnięcie
inwestora który
wybuduje dużą
dyskotekę wraz z
miejscami
parkingowymi, w
miejscu, gdzie nie
będzie to uciążliwe
dla mieszkańców,
8. skoro na
funkcjonujące
lotnisko w
Rogowie nie ma
raczej realnych
szans należy
rozważyć podział,
uzbrojenie i
sprzedaż terenów
lotniska pod
zabudowę
turystyczno -
rekreacyjną i tym
samym
umożliwienie
szybkiego rozwoju
Rogowa ( w
Mrzeżynie zaczyna
być ciasno);
9. remont mostu w
Mrzeżynie
połączony w
wykonaniem przy
nim podwieszanej
kładki dla
pieszych;
10. Budowa
"pomnika "flądry",
"śledzia" lub
"dorsza"  jako
atrakcji
turystycznej.
 
Bardzo
przepraszam, że
się nie podpiszę,
ale z wielu
względów wolę
pozostać
anonimowy

Anonimowy
mieszkaniec gminy 48

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek

Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów 2014-2020 (Odpowiedzi)



2014-05-26 12:20:
54

1. wydzielenie i
uzbrojenie terenów
(wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr
102 do
Kołobrzegu) pod
inwestycje
przemysłowe na
terenie gminy i
jako
przygotowanie
miejsca dla
utworzenia
specjalnej
podstrefy
ekonomicznej w
celu pozyskania
potencjalnych
inwestorów i
stworzenia miejsc
pracy
2. budowa
nowoczesnych i
funkcjonalnych
zejść i zjazdów na
plaże w Rogowie i
Mrzeżynie
3. budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż
tzw. obwodnicy
Mrzeżyna
(połączenie ścieżki
rowerowej do
Rogowa ze
ścieżką rowerową
do Pogorzelicy)
oraz do Robów;
4. budowa
promenady i molo
oraz tzw. zakładu
kąpielowego w
Mrzeżynie - na
wzór tych jakie
były i
funkcjonowały w
przedwojennym
Mrzeżynie.
5. stworzenie w
gminie ośrodka
edukacji
ekologicznej (lub
stworzenie
warunków do jego
utworzenia) jako
atrakcji dla
turystów i
szkolenia
miejscowej
młodzieży szkolnej
oraz
przyjeżdżającej na
tzw. zielone
szkoły;
6. letnie koncerty
orkiestr grających
muzykę popularna
rozrywkową nad
morzem - na plaży
(ewentualnie do
rozważenia
budowa letniego
amfiteatru w
Mrzeżynie lub
Rogowie poza
plażą)
7. wydzielenie w
Mrzeżynie lub
Rogowie strefy,
gdzie nie
obowiązuje cisza
nocna w sezonie
letnim i
ewentualne
rozważenie
ściągnięcie
inwestora który
wybuduje dużą
dyskotekę wraz z
miejscami
parkingowymi, w
miejscu, gdzie nie
będzie to uciążliwe
dla mieszkańców,
8. skoro na
funkcjonujące
lotnisko w
Rogowie nie ma
raczej realnych
szans należy
rozważyć podział,
uzbrojenie i
sprzedaż terenów
lotniska pod
zabudowę
turystyczno -
rekreacyjną i tym
samym
umożliwienie
szybkiego rozwoju
Rogowa ( w
Mrzeżynie zaczyna
być ciasno);
9. remont mostu w
Mrzeżynie
połączony w
wykonaniem przy
nim podwieszanej
kładki dla
pieszych;
10. Budowa
"pomnika "flądry",
"śledzia" lub
"dorsza"  jako
atrakcji
turystycznej.
 
Bardzo
przepraszam, że
się nie podpiszę,
ale z wielu
względów wolę
pozostać
anonimowy

Anonimowy
mieszkaniec gminy 48

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek

Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów 2014-2020 (Odpowiedzi)



2014-05-26 12:20:
54

1. wydzielenie i
uzbrojenie terenów
(wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr
102 do
Kołobrzegu) pod
inwestycje
przemysłowe na
terenie gminy i
jako
przygotowanie
miejsca dla
utworzenia
specjalnej
podstrefy
ekonomicznej w
celu pozyskania
potencjalnych
inwestorów i
stworzenia miejsc
pracy
2. budowa
nowoczesnych i
funkcjonalnych
zejść i zjazdów na
plaże w Rogowie i
Mrzeżynie
3. budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż
tzw. obwodnicy
Mrzeżyna
(połączenie ścieżki
rowerowej do
Rogowa ze
ścieżką rowerową
do Pogorzelicy)
oraz do Robów;
4. budowa
promenady i molo
oraz tzw. zakładu
kąpielowego w
Mrzeżynie - na
wzór tych jakie
były i
funkcjonowały w
przedwojennym
Mrzeżynie.
5. stworzenie w
gminie ośrodka
edukacji
ekologicznej (lub
stworzenie
warunków do jego
utworzenia) jako
atrakcji dla
turystów i
szkolenia
miejscowej
młodzieży szkolnej
oraz
przyjeżdżającej na
tzw. zielone
szkoły;
6. letnie koncerty
orkiestr grających
muzykę popularna
rozrywkową nad
morzem - na plaży
(ewentualnie do
rozważenia
budowa letniego
amfiteatru w
Mrzeżynie lub
Rogowie poza
plażą)
7. wydzielenie w
Mrzeżynie lub
Rogowie strefy,
gdzie nie
obowiązuje cisza
nocna w sezonie
letnim i
ewentualne
rozważenie
ściągnięcie
inwestora który
wybuduje dużą
dyskotekę wraz z
miejscami
parkingowymi, w
miejscu, gdzie nie
będzie to uciążliwe
dla mieszkańców,
8. skoro na
funkcjonujące
lotnisko w
Rogowie nie ma
raczej realnych
szans należy
rozważyć podział,
uzbrojenie i
sprzedaż terenów
lotniska pod
zabudowę
turystyczno -
rekreacyjną i tym
samym
umożliwienie
szybkiego rozwoju
Rogowa ( w
Mrzeżynie zaczyna
być ciasno);
9. remont mostu w
Mrzeżynie
połączony w
wykonaniem przy
nim podwieszanej
kładki dla
pieszych;
10. Budowa
"pomnika "flądry",
"śledzia" lub
"dorsza"  jako
atrakcji
turystycznej.
 
Bardzo
przepraszam, że
się nie podpiszę,
ale z wielu
względów wolę
pozostać
anonimowy

Anonimowy
mieszkaniec gminy 48

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek

Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów 2014-2020 (Odpowiedzi)



2014-05-26 12:20:
54

1. wydzielenie i
uzbrojenie terenów
(wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr
102 do
Kołobrzegu) pod
inwestycje
przemysłowe na
terenie gminy i
jako
przygotowanie
miejsca dla
utworzenia
specjalnej
podstrefy
ekonomicznej w
celu pozyskania
potencjalnych
inwestorów i
stworzenia miejsc
pracy
2. budowa
nowoczesnych i
funkcjonalnych
zejść i zjazdów na
plaże w Rogowie i
Mrzeżynie
3. budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż
tzw. obwodnicy
Mrzeżyna
(połączenie ścieżki
rowerowej do
Rogowa ze
ścieżką rowerową
do Pogorzelicy)
oraz do Robów;
4. budowa
promenady i molo
oraz tzw. zakładu
kąpielowego w
Mrzeżynie - na
wzór tych jakie
były i
funkcjonowały w
przedwojennym
Mrzeżynie.
5. stworzenie w
gminie ośrodka
edukacji
ekologicznej (lub
stworzenie
warunków do jego
utworzenia) jako
atrakcji dla
turystów i
szkolenia
miejscowej
młodzieży szkolnej
oraz
przyjeżdżającej na
tzw. zielone
szkoły;
6. letnie koncerty
orkiestr grających
muzykę popularna
rozrywkową nad
morzem - na plaży
(ewentualnie do
rozważenia
budowa letniego
amfiteatru w
Mrzeżynie lub
Rogowie poza
plażą)
7. wydzielenie w
Mrzeżynie lub
Rogowie strefy,
gdzie nie
obowiązuje cisza
nocna w sezonie
letnim i
ewentualne
rozważenie
ściągnięcie
inwestora który
wybuduje dużą
dyskotekę wraz z
miejscami
parkingowymi, w
miejscu, gdzie nie
będzie to uciążliwe
dla mieszkańców,
8. skoro na
funkcjonujące
lotnisko w
Rogowie nie ma
raczej realnych
szans należy
rozważyć podział,
uzbrojenie i
sprzedaż terenów
lotniska pod
zabudowę
turystyczno -
rekreacyjną i tym
samym
umożliwienie
szybkiego rozwoju
Rogowa ( w
Mrzeżynie zaczyna
być ciasno);
9. remont mostu w
Mrzeżynie
połączony w
wykonaniem przy
nim podwieszanej
kładki dla
pieszych;
10. Budowa
"pomnika "flądry",
"śledzia" lub
"dorsza"  jako
atrakcji
turystycznej.
 
Bardzo
przepraszam, że
się nie podpiszę,
ale z wielu
względów wolę
pozostać
anonimowy

Anonimowy
mieszkaniec gminy 48

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek

Strategia Rozwoju Gminy Trzebiatów 2014-2020 (Odpowiedzi)
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Dlaczego Pomnik
Zaślubin w
Mrzeżynie jest
mało widoczny z
plaży, na przykład
w Kołobrzegu jest
pięknie pokazany.

Lilianna
KAMIŃSKA 58

2014-08-07 21:19:
29

Sprzątanie po
koniach,które
dewastują plażę w
Mrzeżynie. Paweł

Sygnatura
czasowa

Tutaj prosimy
wpisać Pani / Pana

propozycję Imię i Nazwisko Wiek
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