I SPOTKANIE Z CYKLU WARSZTATÓW
PROJEKTOWYCH Z MIESZKAŃCAMI
DZIELNICA - STRZEMIESZYCE WIELKIE
Data: 14.09.2017
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Ofiar Katynia 76
Godzina: 17
Spotkanie nr: 1
Prowadzący: Sebastian Kamieniarz
Liczba uczestników: 14
Link do notatki ze spotkania nr 1:
https://docs.google.com/document/d/1NLi0pIwN3EqV1lI0ojPPFRignDggcXCS4GQnzizKOvo/
edit

Przebieg spotkania:
Na początku spotkania została przypomniana procedura budżetu partycypacyjnego DBP 2.0.
Następnie przypomniane zostały wyniki wyboru pomysłów. Ze zgłoszonych 16 pomysłów do
projektowania wybrano 6:

•Zaparkuj bezpiecznie przy szkole”
•„Monitoring wizyjny”
•„Doposażenie biblioteki”
•„Skwer przed dworcem Strzemieszyce Wielkie”
•„Park Grabocin”
•„Park Srocza Góra”

- 100 000 zł
- 60 000 zł
- 30 000 zł
- 20 000 zł
- 260 000 zł
- 40 000 zł

Następnie został omówiony obecny etap budżetu czyli “Projektowanie”, został również
przedstawiony i omówiony proces inwestycyjny.
Po tej prezentacji przeszliśmy do omawiania poszczególnych części składowych projektu.
“Doposażenie biblioteki” to prezentacja przedstawiciela biblioteki jak mają zostać
zagospodarowane przeznaczone środki:
-

17 tys. złotych zakup książek

-

5 tys. złotych zakup audiobooków

-

3 tys. złotych zakup pomocy dla dzieci spędzających czas w świetlicy

-

5 tys. złotych przeznaczone na spotkania twórcze

Wszyscy mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali propozycję wydatkowania środków
finansowych.
“Monitoring wizyjny”
Została przedstawiona opinia Komenda Straży Miejskiej dotyczącej monitoringu. Została
wskazana lokalizacja na ul. Warszawskiej pomiędzy numerami 76-80. Przy tej lokalizacji
przeznaczona kwota 60 tys. wystarczy tylko na tą jedną kamerę ze względu na koszty
doprowadzenia sygnału.

Mieszkańcy poprosili o powtórną weryfikację. Tak aby ilość kamer była 3 lub 4 sztuki.
Zlokalizowane w miejscach gdzie jest doprowadzony światłowód. Mieszkańcy wskazali
miejsca, które najbardziej wymagają monitoringu:
●

Park przy kościele

●

Skwer przed dworcem, lub w okolicy pobliskiego sklepu

●

Ulica Strzemieszycka

“Zaparkuj bezpiecznie przy szkole”
Do omówienia tej części projektu udaliśmy się na spacer badawczy. Przedstawiona została
propozycja z UM o zlokalizowaniu w tym miejscu 6 miejsc parkingowych za kwotę 80 tys.
Mieszkańcy nie zgodzili się na taką propozycję i wskazywali obecnej projektantce Pani Annie
Karłowskiej możliwe rozwiązania, które pozwoliłyby umiejscowić w tym terenie więcej miejsc
parkingowych. Wskazali również aby rozważono propozycję eko parkingu, a nie asfaltowej
nawierzchni czy kostki brukowej. Poprosili o ponowną weryfikację i przygotowanie nowej
koncepcji tak aby w tamtejszej lokalizacji powstało około 15 miejsc parkingowych.
Na koniec ustalone zostało z mieszkańcami, iż następne spotkanie odbędzie się 28 września
i miejsce spotkania to będzie Skwer przed Dworcem i tam będziemy przeprowadzać spacer
badawczy a następnie przeniesiemy się w takim samym celu na teren Parku Grabocin
natomiast spacer badawczy w Parku Srocza Góra odbędzie się podczas kolejnego spotkania,
którego termin jeszcze nie został wybrany.

