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Przebieg spotkania:
I. Omówienie aktualnej fazy DBP 2.0.
a. Przedstawiono efekty dotychczasowych prac zrealizowanych w wyniku mapowania
oraz wybierania pomysłów.
b. Zaprezentowano procedurę realizacji inwestycji w Dąbrowie Górniczej
c. Omówiono sytuację pomysłów do projektowania po ich konsultacji z poszczególnymi
Wydziałami.
Parking osiedlowy przy bloku Kasprzaka 18
Zaproponowano wykonanie 10 miejsc parkingowych, jako kontynuacja parkingu od
strony Biedronki, z jednoczesnym wykonaniem dokumentacji na rozszerzenie inwestycji o
kolejne miejsca. Do realizacji tej koncepcji będzie potrzebna zgoda spółdzielni na
przeniesienie trzepaka w inne miejsce. Miejsca na parkingu zaproponowano prostopadłe,
jako materiał wskazano kostkę brukową.
Remont chodnika w rejonie bloków Kosmonautów 3-5 oraz zamontowanie
słupków przy krawężnikach od strony jezdni
Postulowano rozpoczęcie inwestycji jako kontynuacji chodnika znajdującego się przy
bloku nr 5. Umieszczenie słupków zgodnie z wymaganiami wydziału prowadzącego
inwestycję.
Zakup i montaż huśtawki “Bocianie gniazdo”
Urządzenie powinno zostać zamontowane na placu zabaw pomiędzy blokami
Kasprzaka 58 a 64. Urządzenie powinno być odpowiedniej jakości gwarantujące długotrwałe
i bezpieczne użytkowanie.
Chodnik kierunek południe
Inwestycja ma polegać na wymianie nawierzchni chodnika w obrysie aktualnie
istniejącego.
Skatepark
Mieszkańcom przedstawiono stanowisko wydziału wraz z proponowaną wyceną
całości. Suma przeznaczona na to przedsięwzięcie powodowała zdecydowane
przekroczenie budżetu przeznaczonego na dzielnicę co w efekcie doprowadziło do
usunięcia pomysłu z listy przeznaczonych do realizacji. Mieszkańcy zgodzili się wstrzymać
decyzję o usunięciu pomysłu z listy przeznaczonych do realizacji do następnego spotkania z

zamiarem otrzymania potwierdzenia co do wyceny wydziału. W wypadku ostatecznej
rezygnacji z realizacji tego pomysłu, jego miejsce zajmuje pomysł II etap modernizacji
placu Hutnika wzdłuż bloków Kasprzaka 44/42
Nowe książki dla biblioteki
Omówiono sposób w jaki realizowany mają być projekty na terenie Filii Biblioteki.
Wszystkie zakupione pozycje mają być oznaczone w widocznym miejscu stemplami DBP, w
bibliotece będzie się znajdować specjalna skrzynka, do której czytelnicy będą mogli wrzucić
swoje propozycje dotyczące zakupów książkowych. W ten sposób zapewniony zostanie
wpływ mieszkańców do dobór pozycji kupowanych w ramach DBP.
Zakup i montaż urządzenia natryskowego na placu Hutnika
Zgodnie z dokumentacją projektową.
II. Postulaty i wnioski
a. Pojawił się postulat by w wypadku realizacji jakichkolwiek inwestycji na Placu
Hutnika, utrzymać dotychczasową kolorystykę tego miejsca, mimo Zarządzenie
Prezydenta Miasta ustalającego określoną kolorystykę używaną w przestrzeni
publicznej.
b. Zaapelowano o rozważenie realizacji inwestycji dot. Skateparku jako remedium na
negatywne zachowania młodzieży do których dochodzi na terenie osiedla.
c. Pojawiło się pytanie dotyczące aktualnego stanu projektu dot. remontu placu zabaw
przy ul. Tysiąclecia. Przetarg już został rozstrzygnięty, jednak nie widać by
wykonawca rozpoczął jakiekolwiek prace na tym terenie.

