I SPOTKANIE Z CYKLU DZIELNICOWYCH FORÓW MIESZKAŃCÓW
ŁAZY BŁĘDOWSKIE
Miejsce:Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, Żołnierska 188
Godzina: 17:00
Prowadzący: Ilona Barańska- Węzik
Liczba uczestników:12
Liczba zgłoszonych pomysłów: 6
Link do mapy pomysłów (mapa diagnozy):
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1DcsFu1jq4mUTNOZ6IKayZuYVT_p213v9&ll=51.7397453
1890616%2C19.145136500000035&z=6

Link do oceny pomysłów:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iHzXjPdYp7cd3c5ESkmSTDdcytRWHWi5eLRJVBHWj
kU/edit#gid=0

Przebieg spotkania:
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Przedstawiono ocenę zgłoszonych pomysłów przygotowaną przez Animatora na
podstawie posiadanej wiedzy.
Pomysły zostały uszeregowane według priorytetów:
Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ulicy Zagórcze - odcinek około 200 m etap 2 - ze środków przeznaczonych na dzielnicę, po szacunkowym
kosztorysowaniu, wystarczyłoby na ok. 50 metrów bieżących drogi. Mieszkańcy
zostali poinformowani, że pomysł jest obarczony dużym ryzykiem ze względu na to,
że przekracza środki, jakimi dysponuje dzielnica, co może spowodować negatywną
weryfikację przez UM.
Wykonanie oświetlenia- za dostępne środki będzie można postawić ok. 4-5 lamp.
Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw.
Położenie nowej nawierzchni asfaltu na drodze prowadzącej przez ulicę
Zagórcze na odcinku od mostu ul. Niegowonicka do ul. Sztorcowa - ze środków
przeznaczonych na dzielnicę, po szacunkowym kosztorysowaniu, wystarczyłoby na
ok. 200 metrów kwadratowych, czyli ok. 30-40 metrów bieżących drogi, co nie jest
zasadne i może zostać negatywnie zweryfikowane przez Urząd Miasta.
Naprawa drogi łączącej Łazy z Rudami - mieszkańcy zostali poinformowani, że ze
środków przeznaczonych na dzielnicę po szacunkowym kosztorysowaniu
wystarczyłoby na ok. 100 metrów bieżących załatania dziur.
Udrożnienie rowów wzdłuż drogi na ul. Zagórcze od rozwidlenia z ul.
Niegowonicką do mostu przy nr 5. Szczególne zwrócenie uwagi na przepust
przez drogę na wysokości połączenia dróg ulicy Zagórcze/ obok hydrantu lub
numer 9A - mieszkańcy zostali poinformowani, że istnieje inna możliwość realizacji
tego pomysłu poprzez zgłoszenie na stronie “naprawmyto.pl” lub złożenie pisma do
Wydziału Komunikacji i Drogownictwa.
Do realizacji wybrano następujące pomysły:
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1. Budowa
ciągu
pieszo - jezdnego przy ulicy Zagórcze - odcinek około 200 m - etap 2.
2. Wykonanie oświetlenia.
3. Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw.
IV.
Nie przeprowadzono projektowania ze względu na brak czasu. Wyznaczono termin II
Dzielnicowego Forum Mieszkańców.

Animator kieruje pytania do Urzędu:
1. Jaki jest koszt wstawienia lampy na istniejący już słup?
Następne spotkanie– 18.06. 2018
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